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ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา

 ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว
 ผศ.ปยนาถ เพชรจันทร
 ผศ.อรรถกร ปาละสุวรรณ
 อ.ดร.ปาลนี อัมรานนท
 อ.ดร.มนทกาน ไชยกุมาร
 อ.ดร.ระวีนันท มิ่งภัคนีย
 อ.ภูษิตา  บริสุทธิกุล
 นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี
นายสมบูรณ  หนูไข

 นายสัมพันธ บุปผา
 นางปาณัสกร นวลวัฒน
 นางสาวจิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธ ุ 
 นายกำพล พิชยานนท
 นางสาวศศิกาญจน มณีจันทร
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 เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 20 ป คณะสหเวช- 

ศาสตรใน ป พ.ศ. 2554 ทางคณะสหเวชศาสตรไดเตรียม  

จัดงานและกิจกรรมตางๆ มากมาย กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ 

ทางกองบรรณาธิการ ใครขอเชิญชวนศิษยเกา ศิษยปจจุบัน 

รวมสงผลงานเขาประกวดตราสัญลักษณ เนื่องในโอกาส  

ครบรอบวันสถาปนา 20 ป คณะสหเวชศาสตร รายละเอียดของ 

กิจกรรมทานสามารถอานรายละเอียดไดทั้งในจดหมายขาว 

และในเว็บไซตคณะสหเวชศาสตร นอกจากนี้ทางสโมสรนิสิต 

คณะสหเวชศาสตรกำลังอยูในระหวางการจัดทำ ทำเนียบ 

ศิษยเกา ทานอาจจะไดรับการติดตอจากนิสิตเพื่อปรับปรุง

ขอมูลที่อยูที่สามารถติดตอได และทางนิสิตอาจจะขอภาพถาย 

ทานเพื่อนำมาลงในหนังสือ “อนุสรณครบรอบวันสถาปนา 20 ป “อนุสรณครบรอบวันสถาปนา 20 ป 

คณะสหเวชศาสตร”คณะสหเวชศาสตร”  จึงใครขอความรวมมือมา ณ ที่นี้ดวย 
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       ‘สหเวชจุฬาสานสัมพันธ’ ฉบับตอนรับนองใหม เดือนพฤษภาคม- 

    มิถุนายน พ.ศ. 2553 เต็มไปดวยบรรยายกาศสดใส ในปการศึกษา 2553 

     คณะสหเวชศาสตรรับนิสิตใหมระดับปริญญาตรีรวม 223 คน ประกอบดวย 

   นิสิตเทคนิคการแพทย 110 คน นิสิตกายภาพบำบัด 80 คน และนิสิตโภชนาการ 

    และการกำหนดอาหาร 33 คน นอกจากนั้น ยังมีนิสิตใหมระดับบัณฑิตศึกษาอีก 21 คน  

คือ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย 4 คน สาขากายภาพบำบัด  

2 คน สาขาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก 5 คน สาขาอาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) 3 คน 

และนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย 4 คน สาขากายภาพบำบัด  

3 คน สวนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยา 

ทางการแพทยและวิทยาภูมิคุมกัน จะเปดรับนิสิตใหมในเทอมปลายของปการศึกษา 2553 นี้อีกดวย 

กาวแรกของนองใหมก็สามารถแสดงพลังสรางชื่อเสียงใหแกคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ทันที  
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ดวยการควา ‘รางวัลชนะเลิศกองเชียร กีฬาสามัคคีนองใหม ปการศึกษา 2553’ ดวยการตกแตงสแตนดเชียรสวยงาม สไตล

อียิปตสุดอลังการ เปนที่ชื่นชมของคณาจารยและพี่ๆ ทุกคน นอกจากนั้นยังไดเหรียญทองจากกีฬาเทควันโด เหรียญเงิน      

จากเทควันโดและวอลเลยบอล เหรียญทองแดง 6 เหรียญ จากเปตอง กรีฑา มวยสากลและตระกรอ 

 ฉบับนี้จะเลาตอเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ซึ่งเปนผลผลิตหลักตามยุทธศาสตร ‘กาวหนา’ 

คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ป พ.ศ. 2547 (Master of Science Program in Physical Therapy) 

ซึ่งประธานหลักสูตรคนแรกคือ รองศาสตราจารย ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล และประธานหลักสูตรคนปจจุบันคือ  

อาจารย ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย โดยคณาจารยภาควิชากายภาพบำบัดรวมเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 

2548-2553 มีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรนี้มากถึง 22 คน สำเร็จการศึกษาแลว 7 คน จากความสำเร็จในระดับปริญญาโท  

จึงไดเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ป พ.ศ. 2551 (Doctor of Philosophy Program in Physical 

Therapy) รับนิสิตในปการศึกษา 2552-2553 รวม 5 คนแลว 

 จุดเดนของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ คือ คณาจารยมีความเชี่ยวชาญ 

ในหลากหลายสาขาของงานกายภาพบำบัด ทำใหนิสิตสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ ศึกษาวิจัยในสาขาที่สนใจไดโดยไมมีขอจำกัด 

ทั้งสาขากายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ สาขากายภาพบำบัดทางระบบประสาท สาขากายภาพบำบัดในผูปวยเด็ก 

และสาขากายภาพบำบัดทางระบบทางเดินหายใจและหัวใจ 

 คณาจารยและนิสิตในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด รวมกันสรางบัณฑิตใหมีองคความรูคูคุณธรรม สงผล 

ใหนิสิตในหลักสูตร นางสาวฐานุตรี บัวมณี ไดรับคัดเลือกใหเปนนิสิตดีเดนระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะสหเวชศาสตร 

ปการศึกษา 2551 โดยเปนผูที่มีความประพฤติดี กิริยามารยาทเรียบรอย มีวินัยในตนเอง มีคานิยมที่ถูกตองดีงาม เปนแบบอยาง

ที่ดีงามของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกจากอธิการบดี ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล

ในวันไหวครู วันที่ 11 มิถุนายน 2552

ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ
คณบดี

¡Ñº¡Ñº

ฉบับหนา จะกลาวถึงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ (นานาชาติ)
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    เมื่อวันจันทร ที่ 10 พฤษภาคม 2553 ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิรัชกิจ คณะสหเวชศาสตร ไดจัด 

โครงการเผยแพรความรู เรื่อง “การใชงานโปรแกรมปองกันไวรัสอยางมีประสิทธิภาพภายในคณะสหเวชศาสตร จุฬา” 

เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ หองปฎิบัติการคอมพิวเตอรสมชาย นีละไพจิตร ทั้งนี้ มีผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่คณะฯ  

เขารับการอบรมเปนจำนวนมาก โดยมี นายสมศักด์ิ หงษเกษมศักด์ิ และ น.ส.ศศิกาญจน มณีจันทร เจาหนาที่หนวย 

เทคโนโลยีสารสนเทศคณะฯ เปนวิทยากรบรรยาย ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ 

ในวิธีการใชงานโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอรอยางถูกวิธี และมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด                                                                     

และเวลา 15.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว มีพิธีปดโครงการ “จุฬาบานนาอยู”“จุฬาบานนาอยู” และโครงการ “ชาวจุฬาฯ สงางาม รุนที่ 3”“ชาวจุฬาฯ สงางาม รุนที่ 3” โดยมี  

อาจารยยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศอาจารยยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ  พิธีกรรายการอาหารชื่อดัง บรรยายเรื่อง “อรอยได ไมอวน”“อรอยได ไมอวน” โดยมีผูสนใจเขารวมฟงเปนจำนวนมาก 

หลังจากนั้นอธิการบดีเปนประธานในพิธีมอบรางวัลใหกับโครงการ “จุฬาฯ บานนาอยู”“จุฬาฯ บานนาอยู” ประจำป 2552 ซึ่งคณะสหเวชศาสตร  

ไดรับรางวัลที่ 3 ประเภทพื้นที่การเรียนการสอนนอยกวา 10,000 ตารางเมตร (หองปฏิบัติการภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด

อาคารจุฬาพัฒน 1 ชั้น 4) จำนวนเงินรางวัล 30,000 บาท  โดยมีคณบดีเปนผูแทนรับรางวัลจากอธิการบดี นอกจากนี้ในพิธีปด 

โครงการ “ชาวจุฬาฯ สงางาม รุนที่ 3” น.ส.วราภรณ สัตนาโค“ชาวจุฬาฯ สงางาม รุนที่ 3” น.ส.วราภรณ สัตนาโค เจาหนาที่คณะ ไดรับรางวัลผูที่มีสมรรถภาพทางกายดี และ  

น.ส.กาญจนา มาจุฬาน.ส.กาญจนา มาจุฬา เจาหนาที่คณะ ไดรับรางวัลผูเขารวมโครงการดีเดน อีกดวย 

    เมื่อวันศุกรที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 น. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา นพพรพันธุ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดีคณะสหเวช-

ศาสตร พรอมดวย ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่คณะไดไปรวมทำกิจกรรม 4 โครงการตามยุทธศาสตร “เปนสุข”“เปนสุข”  ที่มหาวิทยาลัย  

ไดจัดขึ้น กิจกรรมแรกเปนโครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ โครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ “จุฬาฯ รักษโลก”“จุฬาฯ รักษโลก” เริ่มเมื่อเวลา 13.00 น. ณ ลานดานขางหอประชุมจุฬาฯ 

โดยมี ศาสตราจารย นพ.ภิรมย กมลรัตนกุลศาสตราจารย นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี เปนประธานเปดงาน กิจกรรมนี้รณรงคใชจักรยานลดภาวะโลกรอน  

จำนวน 100 คัน ที่การไฟฟานครหลวงมอบใหจุฬาฯ และเปนการสงเสริมสุขภาพบุคลากรรวมทั้งชวยลดมลภาวะภายในมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมที่สองชาวคณะสหเวชศาสตรไดไปรวมปลูกตนไมกับบุคลากรทุกหนวยงานในจุฬาฯ ซึ่งรวมใจกันปลูกตนไม ทั้งภายในและ

บริเวณภายนอกของมหาวิทยาลัย เพ่ือเพิ่มทัศนียภาพใหสดชื่น รมรื่น และลดภาวะโลกรอน 
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 ทางมูลนิธิบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัดรวมกับบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร 

จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำป 2553 แกนิสิตที่เรียนดี มีความประพฤติดี 

แตขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ และมี

ความพรอมที่จะเขาสูตลาดแรงงานเมื่อสำเร็จการศึกษามากขึ้น ในปนี้ นายบุญอนันต 

ชมศิริวัฒน นิสิตระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร  

เปนนิสิตที่ไดรับมอบทุนการศึกษาดังกลาว ทางคณะสหเวชศาสตรขอแสดงความยินดี

มาใน ณ ที่นี้ดวย 
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อาจารย ดร.อัครเดช ศิริพร อาจารย ดร.อัครเดช ศิริพร 
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 

สำเร็จการศึกษาป 2553  สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด 

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐม-

รามาธิบดินทร เนื่องในวันคลายวันสวรรคต ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ พระบรมราชานุสาวรีย บริเวณหนาอาคารอานันทมหิดล 

คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ โดยมผีูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา นพพรพันธุ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดี พรอมดวยผูบริหารเจาหนาที่และนิสิตคณะสหเวชศาสตร 

ไดรวมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเปนราชสักการะเพื่อนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทานทรงมีตอประชาชนชาวไทยสืบไป 

กิจกรรมที่ 3

    คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดจัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงาน “หลักสูตรสานใจเปนหนึ่ง”“หลักสูตรสานใจเปนหนึ่ง” เมื่อวันเสารที่ 26 มิถุนายน 2553 

เวลา 8.30-15.30 น. ณ หอง 1301 ชั้น 3 อาคาร จุฬาพัฒน 2 โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรมดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม  รองคณบดี ฝายบริหารเปนหัวหนาโครงการ ซึ่งไดกราบ

นมัสการเชิญพระอาจารยเกงกาจ สํวโร และพระอาจารยผูชวย จากมหาวิทยาลัย  พระอาจารยเกงกาจ สํวโร และพระอาจารยผูชวย จากมหาวิทยาลัย  

จุฬาลงกรณจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยราชวิทยาลัย  ใหเกียรติเปนวิทยากร ทั้งนี้ พระอาจารยเกงกาจ สํวโร ไดบรรยาย 

ใหขอคิดแกผูบริหารและเจาหนาที่ในคณะฯ จำนวน 60 คน ที่ไดเขารวมอบรมใหเกิด

ความรักความเขาใจตอเพื่อนรวมงาน และรักองคกร โดยเนนใหทุกคนทำกิจกรรมกลุม

รวมกัน เชน ใหจับคูกัน ยิ้มใหกัน ชื่นชมกัน ขอโทษและขอบคุณซึ่งกันและกัน        

และเปลี่ยนการจับคูไปตลอดการอบรม เพ่ือมุงหวังใหเกิดความรวมมือในการปฏิบตัิงาน   

มีมิตรไมตรีที่ดีตอกันและลดขอขัดแยงเพื่อประสานประโยชนใหการดำเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพและยังสงผลที่ดีตอสุขภาพจิตใจของบุคลากรดวย 

กิจกรรมที่ 4
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 เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 8.00-16.30 น. สำนักงานประกันคุณภาพ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไดจัดโครงการอบรมสัมมนา “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา/หนวยงาน”“การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา/หนวยงาน” ณ หองบุษบา โรงแรมแมนดาริน 

กรุงเทพฯ โดยมผีูชวยศาสตราจารย ดร.รสลัย กัลยาณพจนพรผูชวยศาสตราจารย ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร รองคณบดี/QMR ของคณะฯ เปนหัวหนาโครงการ โครงการนี้          

มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหผูบริหาร/คณาจารย ตลอดจนเจาหนาที่ทุกคนไดรับทราบแนวคิด นโยบาย แนวปฏิบัติ แนวทางการตรวจ    

การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางของ สกอ. และการวางแผนปฏิบัติงานของทุกหนวยงานในคณะใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และไดวางระบบเพื่อเตรียมความพรอมรับ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2553 ไดในเดือนมิถุนายน 2554   

 คณะฯ ไดรับเกียรติจาก ดร.วราภรณ สีหนาถดร.วราภรณ สีหนาถ ผูอำนวยการผูอำนวยการสำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา อาจารยวรโชค ไชยวงศ สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา อาจารยวรโชค ไชยวงศ 

อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ และผูชวยศาสตราจารย ดร.รสลัย กัลยาณพจนพรอาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ และผูชวยศาสตราจารย ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร เปนวิทยากรบรรยายใหความรูตลอดโครงการ 

 การอบรมสัมมนาครั้งนี้ ทุกคนที่มารวมการอบรมสัมมนาไดตระหนักและรวมใจกัน เพื่อที่จะสรางความเขมแข็งใหกับระบบ

ประกันคุณภาพของคณะสหเวชศาสตร เล็งเห็นไดจากทุกคนสนใจเขารวมอบรมสัมมนาเปนจำนวนมากและผลการติดตามประเมินผล 

การดำเนินงานความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมอยูในระดับดีมาก   

¤³Ò¨ÒÃÂ�ÊËàÇªÈÒÊμÃ� Ñ̈ ấ¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁÊÑÁÁ¹Ò
“¡ÒÃμÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ÃÐ Ñ́ºÀÒ¤ÇÔªÒ/Ë¹‹ÇÂ§Ò¹”

บรรยากาศในการลงทะเบียนและบรรยากาศในหองอบรมสัมมนา 

ดร.วราภรณ สีหนาถ ดร.วราภรณ สีหนาถ 
ผอ.สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ผอ.สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

วิทยากรบรรยาย  เรื่อง “แนวคิด นโยบาย แนวปฏิบัติ” วิทยากรบรรยาย  เรื่อง “แนวคิด นโยบาย แนวปฏิบัติ” 

อาจารยวรโชค ไชยวงศ  อาจารยวรโชค ไชยวงศ  
อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ วิทยากรบรรยาย อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ วิทยากรบรรยาย 

เรื่อง “แนวทางการตรวจ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง” เรื่อง “แนวทางการตรวจ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง” 

ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร 
รองคณบดี/QMR คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ วิทยากรบรรยาย รองคณบดี/QMR คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ วิทยากรบรรยาย 

เรื่องการวางแผนปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน เรื่องการวางแผนปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน 

ผูบริหารของคณะฯ มอบของที่ระลึกใหวิทยากร ผูบริหารของคณะฯ มอบของที่ระลึกใหวิทยากร 
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â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ
“¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃà»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ §‹ÒÂ¹Ô´à ỐÕÂÇ”“¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃà»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ §‹ÒÂ¹Ô´à ỐÕÂÇ”

 ทุกวันนี้การเผยแพรวิทยานิพนธของบัณฑิตศึกษาในระดับชาติเพื่อใหผูอื่นไดรับทราบและนำไปใชประโยชนเปนสิ่งที่ดีตอสังคม 

แตก็ยังไมเพียงพอตอการถายทอดความรูผลงานวิจัยที่บัณฑิตไดศึกษาคนความา ซึ่งอาจารย ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล อาจารย ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ผูชวยคณบดี

ฝายกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร เล็งเห็นวาการเผยแพรวิทยานิพนธในระดับนานาชาติในรูปแบบโปสเตอรหรือวาจาเปนสิ่งจำเปน  

แตนิสิตสวนมากไมเคยมีประสบการณการพูดหรือการบรรยายทางวิชาการที่ตองใชภาษาอังกฤษมากอนทำใหขาดความมั่นใจ 

ทางดานภาษา จึงไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิชาการเปนภาษาอังกฤษ งายนิดเดียว”“การนำเสนอผลงานวิชาการเปนภาษาอังกฤษ งายนิดเดียว” ขึ้นใน  

วันที่ 25 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ หองคอมพิวเตอรสมชาย นีละไพจิตร คณะสหเวชศาสตร โดยไดรับเกียรติจาก           

รองศาสตราจารย อาวุธ วาจาสัตย วิทยากรจากสถาบันภาษา จุฬาฯ รองศาสตราจารย อาวุธ วาจาสัตย วิทยากรจากสถาบันภาษา จุฬาฯ มาบรรยายใหกับนิสิตบัณฑิตศึกษาไดเรียนรูและพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษโดยใหนิสิตฝกพูดเพ่ือถายทอดใหกับผูฟงไดอยางนาสนใจและเปนการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการรวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ 

ของนิสิตไดอีกทางหนึ่งดวย   

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ “ Ô̈μÇÔ·ÂÒ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃà¾×èÍà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹ÇÔªÒªÕ¾”

 สิ่งสำคัญในการประกอบวิชาชีพใหประสบความสำเร็จในยุคปจจุบันนี้มิใชขึ้นอยูกับความรูที่ไดรับแตเพียงในหองเรียนเทานั้น  

ยังขึ้นอยูกับความเขาใจในสังคมการทำงาน การสื่อสารกับเพื่อนรวมงาน และการปรับตัวในดานตางๆ เพื่อใหเกิดความสุขและสงผลที่ดี  

ตอการประกอบวิชาชีพ ดวยเหตุนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทวิน เทนคำเนาว ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทวิน เทนคำเนาว ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร 

จึงไดจัดโครงการอบรม เรื่อง “จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในวิชาชีพ”“จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในวิชาชีพ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30-16.30 น. 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสมชาย นีละไพจิตร อาคารจุฬาพัฒน 1 ซึ่งมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก และสาขากายภาพบำบัด จำนวนรวม 30 คน สนใจ

เขารับฟงการอบรม โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยาการสื่อสาร ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณะจิตวิทยา 
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และวิทยากร ผูประกอบ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย จากกลุมงานเวชศาสตร

ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

2 ทาน คือ คุณอาทิตย แพงมา คุณอาทิตย แพงมา และ คุณอดิศักดิ์ คุณอดิศักดิ์ 

เหลือผลเหลือผล  วิทยากรทั้ง 3 ทานไดบรรยายใหนิสิตตระหนัก 

ถึงระเบียบวิธีการทางดานจิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย 

หลักการเรียนรูและการสื่อสาร บุคลิกภาพ การปรับตัว

ในดานการสื่อสารและไดรับการเรียนรูจากการถายทอด

ประสบการณโดยตรงจากรุนพี่ที่ประกอบวิชาชีพ เพื่อ

เตรียมความพรอมใหนิสิตเปนบุคคลที่เกงทั้งในดานคน 

และดานงานตอการประกอบวิชาชีพในอนาคต 



 โครงการศูนยนวัตกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ  โครงการศูนยนวัตกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจทางหองปฏิบัติการ”“การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจทางหองปฏิบัติการ” ในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ หอง 101 

อาคารวิทยพัฒนาโดยวิทยาผูทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา รองศาสตราจารย ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา จากคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไดมาถายทอดประสบการณ แนวทางการวิจัยเชิงประยุกตสูหองปฏิบัติการใหแกนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค  

การแพทย ชั้นปที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วารสารสโมสรทางอณูชีววิทยา (molecular biology journal club) นิสิตมหาบัณฑิต  

และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก และคณาจารย ของคณะสหเวช- 

ศาสตร รวมทั้งสิ้นประมาณ  100  คน 

¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� Ñ̈ ấ¤Ã§¡ÒÃ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� Ñ̈ ấ¤Ã§¡ÒÃ
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 คณะสหเวชศาสตรมีพันธกิจในการสรางผลงานดานบริการวิชาการและวิจัย การวิจัยในดานสหเวชศาสตรนั้น มีหลายโครงการที่ตอง

เสนอขอการอนุมัติจากคณะกรรมพิจารณาดานจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย ดังนั้น เพื่อใหทราบหลักการ และแนวปฏิบัติที่ถูกตอง 

งานบริการวิชาการและวิจัย จึงไดจัดโครงการอบรม เรื่อง การขอรับการพิจารณาดานจริยธรรมของการวิจัยในมนุษยการขอรับการพิจารณาดานจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย  เมื่อวันศุกรที่ 25 

มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-15.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสมชาย นีละไพจิตร อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร  

ทั้งนี้ มีคณาจารย เจาหนาที่ รวมทั้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณู 

ทางการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก และสาขากายภาพบำบัด จำนวนรวม 50 คน สนใจเขารับฟงการอบรม  

โดยไดรับความกรุณาในการบรรยายโดยอาจารยผูทรงคุณวุฒิสองทาน คือ ศาสตราจารย พญ.ธาดา สืบหลินวงศศาสตราจารย พญ.ธาดา สืบหลินวงศ  ประธานคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ และ รองศาสตราจารย นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐรองศาสตราจารย นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ ประธานคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน กลุมสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาฯ 
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 ปจจุบันผลิตภัณฑเสริมอาหารในประเทศไทยขยายตัวโตขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ซึ่งเปนผลมาจากคนไทยมีความหวงใยในสุขภาพ

ของตนเองและคนใกลชิดมากขึ้น การขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารสงผลใหมีผูสนใจประกอบอาชีพเปนผูประกอบวิสาหกิจ

ขนาดยอม โดยเขามาเปนผูจัดจำหนายมากขึ้นเนื่องจากใหผลตอบแทนสูง ผูประกอบวิสาหกิจขนาดยอมกลุมนี้ จำนวนหนึ่งใหความรู

ดานผลิตภัณฑเสริมอาหารแกผูบริโภคอยางไมถูกตองเพียงเพ่ือตองการสนับสนุนการขายผลิตภัณฑอีกทั้งมีจำนวนไมนอยที่กระทำ   

จากความไมรู ทางศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลและคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงไดจัดโครงการดังกลาวขึ้น เพื่อให 

ความรูดานอาหารและโภชนาการของผลิตภัณฑเสริมอาหารแกผูบริโภคทั่วไปและเฉพาะกลุมความเชื่อจะไดมีความรูอยางถูกตอง   

รวมทั้งมีความเขาใจงานดานการคุมครองผูบริโภคพรอมกันไปดวย โครงการนี้จัดขึ้นระหวางวันที่ 14 -16 พฤษภาคม 2553 และ     

14-15 สิงหาคม 2553 ณ หองเจาพระยาบอลลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร 

  àÃ×èÍ§ “¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹ÍÒËÒÃáÅÐâÀª¹Ò¡ÒÃÊÓËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔÊÒË¡Ô¨¢¹Ò´Â‹ÍÁàÃ×èÍ§ “¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹ÍÒËÒÃáÅÐâÀª¹Ò¡ÒÃÊÓËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔÊÒË¡Ô¨¢¹Ò´Â‹ÍÁ

´ŒÒ¹¼ÅÔμÀÑ³± �àÊÃÔÁÍÒËÒÃ·Õè¨ÓË¹‹ÒÂá¡‹¼ÙŒºÃÔâÀ¤·ÑèÇä»áÅÐ¼ÙŒºÃÔâÀ¤à©¾ÒÐ¡ÅØ‹Á¤ÇÒÁàª×èÍ´ŒÒ¹¼ÅÔμÀÑ³± �àÊÃÔÁÍÒËÒÃ·Õè¨ÓË¹‹ÒÂá¡‹¼ÙŒºÃÔâÀ¤·ÑèÇä»áÅÐ¼ÙŒºÃÔâÀ¤à©¾ÒÐ¡ÅØ‹Á¤ÇÒÁàª×èÍ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 คณะสหเวชศาสตรจุฬาฯ ไดใหความรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการ

ชวยเหลือสังคมที่ไดรับความเดือดรอนและไดรับผลกระทบทั้งทางจิตใจ รางกาย และทรัพยสินของผูประกอบการรานคายานสยามสแควร 

จากเหตุการณไมสงบในบานเมืองชวงเดือนพฤษภาคมที่ผานมา โดยมเีจาหนาที่ของงานกายภาพบำบัด หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร 

สุขภาพ (ศูนยสุขภาพสหเวชศาสตร)สุขภาพ (ศูนยสุขภาพสหเวชศาสตร) ไดอาสาไปตรวจรางกายประชาชน ใหคำแนะนำในการดูแลตนเองทางกายภาพบำบัดเบื้องตนสำหรับ 

คนทำงาน อาทิ วิธีปองกันปญหาปวดเทาเมื่อตองยืนทำงานนานๆ การดูแลตนเองเมื่อปวดหลัง ปวดคอ โรคขอไหล ขอไหลติด และโรค

ปวดเขา ซึ่งการออกตรวจครั้งนี้มีประชาชนมารับบริการเปนจำนวนมาก การชวยเหลือสังคมครั้งนี้สอดคลองกับนโยบายของหนวย

ปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ (ศูนยสุขภาพสหเวชศาสตร) ที่สงเสริมใหประชาชนไดรับขอมูลเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของ

ตนเองและยังเปนการเผยแพรวิชาชพีทางสหเวชศาสตรใหเปนที่ทราบโดยทั่วกันอีกทางหนึ่งดวย 

¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ�ãËŒ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÑ§¤Á
¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ�ãËŒ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÑ§¤Áã¹â¤Ã§¡ÒÃ “ÃÇÁ¾ÅÑ§ªÒÇ Ø̈ÌÒÏ ª‹ÇÂàÂÕÂÇÂÒÊÑ§¤Á”
ã¹â¤Ã§¡ÒÃ “ÃÇÁ¾ÅÑ§ªÒÇ Ø̈ÌÒÏ ª‹ÇÂàÂÕÂÇÂÒÊÑ§¤Á”
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 รายวิชาเวชศาสตรชุมชนสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนรายวิชาที่เปดสอนสำหรับนิสิตชั้นปที่ 4 ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารของคณะสหเวชศาสตร เพื่อศึกษาถึงปญหาทางสาธารณสุขที่เกิด

ขึ้นในชุมชน และเปนการเปดโอกาสใหนิสิตไดใชความรูเพื่อใหคำแนะนำดานสาธารณสุขพื้นฐานแกชุมชน และเปนการฝกทักษะทาง

วิชาชีพดวย ซึ่งในปการศึกษา 2553 นี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยเนตร อริยปติพันธผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยเนตร อริยปติพันธ  รองคณบดีฝายวิชาการ และคณะกรรมการ

รายวิชาเวชศาสตรชุมชนฯ จึงไดกำหนดใหนิสิตออกภาคสนามในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2553 ณ พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลลัดหลวง 

บริเวณชุมชนบางครุใน ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีคณาจารย เจาหนาที่คณะสหเวชศาสตร รวมทั้งประธานชุมชน 

อาสาสมัครหมูบานที่ผานการอบรมจากโครงการ “พนักงานสหเวชศาสตรชุมชน”“พนักงานสหเวชศาสตรชุมชน” ออกภาคสนามกับนิสิตดวย และไดรับเกียรติจาก  

คุณปรายกร ศรีรัตน คุณปรายกร ศรีรัตน ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพลัดหลวง ตำบลบางครุ และคุณบันเทิง มวงศรี คุณบันเทิง มวงศรี รักษาการผูอำนวยการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลลัดหลวงเปนวิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับชุมชนแกนิสิตกอนออกภาคสนามจริง ในการ

ออกภาคสนามในรายวิชานี้เพ่ือปลูกฝงใหนิสิตไดมีประสบการณในการชวยเหลือสังคมและเปนประโยชนตอการทำงานในอนาคต เชน 

ไดทำงานรวมกลุมกับเพื่อนตางสาขาวิชา มีประสบการณในการเขาถึงประชาชนในชุมชน เพื่อสรางจิตสำนึกการรวมรับผิดชอบตอสังคม 

ในการใหบริการสาขาสหเวชศาสตรในแตละปญหาที่แตกตางกัน และสัมภาษณคนในชุมชนเพื่อใหไดขอมูลครบถวนตามแบบสอบถาม 

ที่สรางขึ้นตามเวลาที่กำหนดโดยสอดคลองกับยุทธศาสตรเกื้อกูลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นิสิตคณะสหเวชศาสตรออกภาคสนาม สัมภาษณคนในชุมชน นิสิตคณะสหเวชศาสตรออกภาคสนาม สัมภาษณคนในชุมชน 
เพื่อใหคำแนะนำดานสาธารณสุขพื้นฐานแกคนในชุมชน และฝกทักษะทางวิชาชีพ เพื่อใหคำแนะนำดานสาธารณสุขพื้นฐานแกคนในชุมชน และฝกทักษะทางวิชาชีพ 

 ตามที่งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ใหจัดโครงการ “สหเวชฯ “สหเวชฯ 

จุฬา บริการประชาชน ครั้งที่ 8”จุฬา บริการประชาชน ครั้งที่ 8” โดยในปนี้ทางคณะสหเวชศาสตรไดจัดบริการวิชาการขึ้น ณ ชุมชนเทศบาลลัดหลวง ตำบลบางครุ  

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2553  โดยคณะสหเวชศาสตรไดใหบริการการตรวจเลือด  ตรวจปสสาวะ 

รักษาทางกายภาพบำบัด และใหคำแนะนำดานโภชนาการแกประชาชนฟรี โดยนิสิตทั้ง 3 หลักสูตร ไดปฏิบัติงานจริงภายใตการดูแล

ของคณาจารย

 โครงการนี้ ชี้ใหเห็นความรวมมือดานสาธารณสุข โดยการประยุกตใชความรูในสาขาวิชาชีพสหเวชศาสตร เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชน 

อยางเปนรูปธรรม นิสิตไดลงพ้ืนที่ นับเปนนิมิตแหงการเรียนรูที่คุมคายิ่ง ผลการประเมินผลการใหบริการ พบวาอยูที่พึงพอใจมากที่สุด

â¤Ã§¡ÒÃ â¤Ã§¡ÒÃ “ÊËàÇªÏ Ø̈ÌÒ ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ¤ÃÑé§·Õè 8”“ÊËàÇªÏ Ø̈ÌÒ ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ¤ÃÑé§·Õè 8”

นิสิตคณะสหเวชศาสตร ใหบริการตรวจเลือด ตรวจปสสาวะ รักษาทางกายภาพบำบัด และใหคำแนะนำดานโภชนาการแกประชาชน นิสิตคณะสหเวชศาสตร ใหบริการตรวจเลือด ตรวจปสสาวะ รักษาทางกายภาพบำบัด และใหคำแนะนำดานโภชนาการแกประชาชน 

คุณปรายกร ศรีรัตน ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพลัดหลวง คุณปรายกร ศรีรัตน ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพลัดหลวง 
ใหคำแนะนำกอนออกภาคสนาม ใหคำแนะนำกอนออกภาคสนาม 



ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาวผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว
ผูชวยคณบดี

ÊËàÇªÇÔ Ñ̈Â

 ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดดำเนินโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตร  

และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยเปนการประเมินผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ และระดับชาติ และผลงานที่ตีพิมพในวารสารของการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติและระดับชาติ 

ในระหวางป 2550-2551 ดังที่ไดกลาวในฉบับทีแ่ลวนั้น ผลการประเมินจากระดับ 1 ถึง 5 พบวา คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดระดับ 3 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดระดับ 3 

(ระดับดี) ทั้งสาขากายภาพบำบัด และสาขาเทคนิคการแพทย (ระดับดี) ทั้งสาขากายภาพบำบัด และสาขาเทคนิคการแพทย เปาหมายของพวกเรา คือ การพัฒนาผลงานเพื่อใหไดผลประเมินในระดับ

ที่ดีขึ้นในปถัดไป  

 ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ดวงดาว นันทโกมลอ.ดร.ดวงดาว นันทโกมล ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ  

ไดรับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเดนแบบโปสเตอร (Outstanding Poster Award)รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเดนแบบโปสเตอร (Outstanding Poster Award) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 25 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 25 

CYTO 2010 ของ International Society for the Advancement of Cytometry (ISAC) CYTO 2010 ของ International Society for the Advancement of Cytometry (ISAC) ระหวางวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2553  

ณ เมืองซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Red cell derived microparticles:  “Red cell derived microparticles:  

flow cytometry analysis and atomic force microscope imaging”flow cytometry analysis and atomic force microscope imaging”  ซึ่ง อ.ดร.ดวงดาว นันทโกมล และคณะ ไดรับทุนอุดหนุน 

การวิจัยนี้ จากทุนพัฒนาอาจารยใหม กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาฯ และจากทุนวิจัยของ ศูนยพัฒนาและวิจัยทางโลหิตวิทยาระดับศูนยพัฒนาและวิจัยทางโลหิตวิทยาระดับ

โมเลกุล ซึ่งเปนโครงการในแผนพัฒนาวิชาการโมเลกุล ซึ่งเปนโครงการในแผนพัฒนาวิชาการจุฬาฯ 100 ป จุฬาฯ 100 ป คณะผูวิจัยคนพบองคความรูใหม คือ ไมโครพาติเคิลสามารถสรางจาก  

เม็ดเลือดแดงปกติ มิใชจากเม็ดเลือดแดงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางแลวเทานั้น ดังนั้น ทำใหสามารถอธิบายกระบวนการสราง 

ไมโครพาติเคิลวา เปนกระบวนการพื้นฐานที่เม็ดเลือดจะใชในการรักษารูปรางของเม็ดเลือดแดงใหคงอยูเพื่อทำหนาที่ใหครบอายุขัยได 

อนึ่ง การเดินทางเขารวมการประชุมและเสนอผลงานในครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากคณะ และมหาวิทยาลัยรวมกัน  
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 อ.ดร.สุกัญญา เอกสกุลกลา อ.ดร.สุกัญญา เอกสกุลกลา เปนอาจารยประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร 

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสหสาขาสรีรวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คือ รศ.นพ.ประสงค ศิริวิริยะกุล รศ.นพ.ประสงค ศิริวิริยะกุล และอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม คือ และ  งานสวนหนึ่ง  

ของวิทยานิพนธไดทำการศึกษา จากขอมูล  

ทางสถิติพบวาอายุเฉลี่ยของประชากรทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ดังนั้นจำนวนประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัยก็เพิ่มขึ้น ระเทศไทยและ

ตามเชนกัน และเปนที่ทราบกันดีวาในกลุมประชากรผูสูงอายุนั้นมักจะมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด โดยในก

ปจจัยเสี่ยงเหลานั้น มักจะกอใหเกิดภาวะ oxidative stress (age-induced oxidative stress) ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการทำงานของเซลล ดภาวะ

เชนเซลลที่บุผนังหลอดเลือด คือ เอนโดทีเลียม (endothelial cells) ทำใหเอนโดทีเลียมสูญเสียหนาที่ ที่เรียกวา endothelial dysfunctionหเอนโดทีเลียมสูญเสียหนาที ทีทำใหเอนโดทีเลียมสูญเสียหนาที่ ที่เรียกคือ เอน

และจะสงผลใหเอนโดทีเลียมสรางสารที่สำคัญๆ ลดลง ที่สำคัญคือ ไนตริกออกไซด (nitric oxide, NO) เมื่อ NO ลดลงจะมีผลตอ    อ ไนตริกออกไซด (nitric oxide, NO) ญคือ ไนตริกออกไซด (nitric oxide, NO) เมื่อยมสรางสา

การควบคุมปริมาณการไหลของเลือด (vascular resistance) มีผลตอการควบคุมการแข็งตัวของเลือด (blood coagulation) มีผลตอ ) มีผลตอการควบคุมการแข็งตัวของเลือด (blood cce) มีผลตอการควบคุมการแข็งตัวของเลือด (blood coaรไหลของเลื

การเกิดการอักเสบของหลอดเลือด (vascular inflammation) ซึ่งทั้งหมดนี้คือสมมติฐานของการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัว โรคความดันon) ซึ่งทั้งหมดนี้คือสมมติฐานของการเกิดโรคหลอดเลือดแข็ation) ซึ่งทั้งหมดนี้คือสมมติฐานของการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งของหลอดเลือด

เลือดสูง และในที่สุดคือโรคหัวใจเฉียบพลัน และอาจรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองตีบอีกดวย ดังนั้นงานวิจัยจำนวนมากจึงสนใจที่จะจรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองตีบอีกดวย ดังนั้นงานวิจัยจำนวนาจรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองตีบอีกดวย ดังนั้นงานวิจัยจำนวนมานที่สุดคือโรคหัวใจ

หาทางปองกันปจจัยเส่ียงเหลานี้ โดยเฉพาะสาเหตุเบื้องตนคือ age-induced oxidative stress บื้องปจจัยเส่ียงเหลานี้ โ

 ดังนั้นในงานวิทยานิพนธนี้จึงมีความสนใจในการใชสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์เปนสารตานอนุมูลอิสระ คือ Genistein และการออการใชสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์เปนสารตานอนุมูลอิสระ คือ Genisteinการใชสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์เปนสารตานอนุมูลอิสระ คือ Genistein ในงานวิทยานิพนธนี้จึ

กำลังกายอยางสม่ำเสมอ ซึ่งมีรายงานวาสามารถชวยปองกันหรือลดความผิดปกติของเซลลบุผนังหลอดเลือดได จึงสนใจทำการศึกษายปองกันหรือลดความผิดปกติของเซลลบุผนังหลอดเลือดได จึงสนใชวยปองกันหรือลดความผิดปกติของเซลลบุผนังหลอดเลือดได จึงสนใจทางสม่ำเสมอ ซึ่งมีรายงา

ในสัตวทดลองเพื่อศึกษาระบบไหลเวียนเลือดระดับจุลภาค (microcirculation) โดยในการวิจัยนี้ใชหนูขาวเพศผูพันธุ Wistar Furth อายุ ภาค (microcirculation) โดยในการวิจัยนี้ใชหนูขาวเพศผูพันธุ Wistลภาค (microcirculation) โดยในการวิจัยนี้ใชหนูขาวเพศผูพันธุ Wistarองเพื่อศึกษาระบบไหลเวียน

22-24 เดือน (เมื่อเทียบอายุกับคน คือประมาณ 60 ป) ให Genistein และออกกำลังกายโดยการวายน้ำสม่ำเสมอ เปนระยะเวลา       ป) ให Genistein และออกกำลังกายโดยการวายน้ำสม่ำเสมอ 60 ป) ให Genistein และออกกำลังกายโดยการวายน้ำสม่ำเสมอ เอน (เมื่อเทียบอายุกับคน คือป

8 สัปดาห แลวจึงนำมาทำการศึกษาการทำงานของเอนโดทีเลียมโดยวิธี intravital fluorescent microscopy ซึ่งเปนการดูการตอบสนองโดทีเลียมโดยวิธี intravital fluorescent microscopy ซึ่งเปนการอนโดทีเลียมโดยวิธี intravital fluorescent microscopy ซึ่งเปนการดูแลวจึงนำมาทำการศึกษาการทำงา

ของหลอดเลือดแดงรองที่กลามเนื้อ ครีแมสเตอร ควบคูไปกับการวัดระดับ NO โดยใชสารฟลูออเรสเซนต (DAF-2DA) รวมทั้งตรวจวัดปกับการวัดระดับ NO โดยใชสารฟลูออเรสเซนต (DAF-2DAคูไปกับการวัดระดับ NO โดยใชสารฟลูออเรสเซนต (DAF-2DA) ดเลือดแดงรองที่กลามเนื้อ ครีแมสเตอร 

คา malondialdehyde (MDA) จากตับ ซึ่งเปนตัวบงช้ีภาวะ ooxidative stress และวัดคา TNF-วะ oxidndialdehyde (MDA) จากตับ ซึ่งเปนตัวบงช้ี α ชี้ภาวะ inflammationซึ่งเปนตัวบงวบงชี้ภ

จากผลการทดลองพบวาในหนูแกที่ไมไดรับ Genistein และไมไดออกกำลังกายมีการสูญเสียหนาที่ของเอนโดทีเลียม สงผลใหมีความดันออกกำลังกายมีการสูญเสียหนาที่ของเอนโดทีไดออกกำลังกายมีการสูญเสียหนาที่ของเอนโดทีเลีารทดลองพบวาในหนูแกที่ไมไดรับ Genistein และไม

เลือดสูง มมีคา liver MDA และ TNF-α ำคัญทางสถิติ แตหนูกลุมที่ไดรับ Genistein และออกกำลังกายสม่ำเสมอติ แตหนูกลุมที่ไดรับ Genisงสถิติ แตหนูกลุมที่ไดรับ Genistein  สูงข้ึนอยางมีนัยสำคัญทา

สามารถปองกันการทำงานของเอนโดทีเลียมได โดยปองกันการลดลงของ NO ลดคาความดันเลือด ลด MDA และ TNF-องกันการทำงานของเอนโดทีเลียมได โดยปองกันการลดลงของ α ลง 

อยางมีนัยสสำคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงสรุปไดวา ยสม่ำเสมอสามารถชวยปองกัน age-induced endothelial Genistein และการออกกำลังกายสม่ำเส ge-induced endotGenist งง สมอสามารถชวยปองกัน age-induced endละการออกกำลงกายสมำเสมอสามมำ รถชวยปองกน age-induced endotheliaและการ e-induced endotheeniste ำเสมอสามารถชวยปองกัน age-induced endothelialnistein และการออกกำลงกายสมำ มอสามารถชวยปองกนม รแ สมอสามารถชวยปองกน age-induced endotheliaส สามารถชวยปองกน age-induced endotheeniste ะ ชวยปองกัน age induced endothelii t i ำ  ปำ ัั ่ ge-induced endotGenist งกน age-induced endoง duced ends สมอสามารถชวยปองกน age-inducละการออกกำลงกายสมำเสมอสามมำเสมอสามารถชวยปองกน age-induced endotheliaและการออกกำลงกายสมำเ e-induced endotheeniste ำเสมอสามารถชวยปองกัน age-induced endothelialnistein และการออกกำลงกายสมำ สามารถชวยปองกน age induced endotheliaร เสมอสามเสมอสามารถชวยปองกน age induced endotheenistein และการออกกำลงกายส มอสามารถชวยปองกนม เสมอสามารและการออกกำลงกายสมำเสมอสามารถชวยปองส เสมอสามารถชวและการออกกำลงกายสมำเ สามารถชวยปองกน age-induced endoละ รถชวยปองกน age-induced endร สมอสามารถชวยปองกน age-induced endotheliaละการออกกำลงกายส uced endotheliaส สมอสามารถชวยปองกน age induced endoะ -inducล เสมอสามารถชวยปอละการออกกำล สมอสอกกำลงกายส อสามารถชวยปองกน age-induced endotheeniste อสามารถชวยปองกน age induced endstein และ กก ยย ชวยปะ มอสามารถชวยปองงกายสม ยปองกน aะการออกกำลงกาย ชงกายสม สามารถชวยปองกน age induced endottein และการออกกำลง สมอสส สส i d d d th lii t i ำ ำ ัั ำำ ำ  ป ัั ำ  ป ัั ่ำ

dysfunctionndysfunctionndysfunctiodysfunctionndysfunctio nflammation ที่สำคัญคือจากงานวิจัยนี้แสดงให  โดยมีกลไกที่สำคัญคือการลดภาวะ oxidative stress และลดการเกิด inflammat

เห็นวา Genistein และการออกกำลังกายสม่ำเสมอมีผลทำใหภาวะ oxidative stress ลดลงและมีความสัมพันธเชิงเสนกับการสราง      nistein และการออกกำลังกายสม่ำเสมอมีผลทำใหภาวะ oxidative stress ลดลงและมีความส

NO ที่เพิ่มขี้นอยางมีนัยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
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อ.ดร.สุกัญญา เอกสกุลกลา

¼Å¢Í§à¨¹ÕÊμ Õ¹áÅÐ¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ
 μ ‹Í¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂË¹ŒÒ·Õè¢Í§àÍ¹â´·ÕàÅÕÂÁã¹Ë¹Ùá¡‹à¾È¼ÙŒ

ÃÒ§ÇÑÅÃÒ§ÇÑÅ
 •  • ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹ Ñ́ºË¹Öè§ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹ Ñ́ºË¹Öè§ à§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 15,000 ºÒ· ¾ÃŒÍÁâÅ‹à¡ÕÂÃμ Ô¤Ø³ áÅÐà¡ÕÂÃμ ÔºÑμÃ à§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 15,000 ºÒ· ¾ÃŒÍÁâÅ‹à¡ÕÂÃμ Ô¤Ø³ áÅÐà¡ÕÂÃμ ÔºÑμÃ
 • •  ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹ Ñ́ºË¹Öè§ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹ Ñ́ºË¹Öè§ à§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 5,000 ºÒ· áÅÐà¡ÕÂÃμ ÔºÑμÃ à§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 5,000 ºÒ· áÅÐà¡ÕÂÃμ ÔºÑμÃ

¼ÙŒÊ¹ã¨ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμ ÔÁ ä Œ́·Õè Ë¹‹ÇÂ¡Ô¨¡ÒÃ¹ÔÊÔμ ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¼ÙŒÊ¹ã¨ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμ ÔÁ ä Œ́·Õè Ë¹‹ÇÂ¡Ô¨¡ÒÃ¹ÔÊÔμ ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

154 ÍÒ¤ÒÃ¨ØÌÒ¾Ñ²¹� 1 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 1 à¢μ»·ØÁÇÑ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10330  154 ÍÒ¤ÒÃ Ø̈ÌÒ¾Ñ²¹� 1 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 1 à¢μ»·ØÁÇÑ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10330  

¤Ø³¡Ó¾Å 02-2181060, ¤Ø³ÊØ·¸ÔÀÑ·Ã 083-7053197 ËÃ×Í¤Ø³»ÅÔμμÒ 085-3275819 ¤Ø³¡Ó¾Å 02-2181060, ¤Ø³ÊØ· Ô̧ÀÑ·Ã 083-7053197 ËÃ×Í¤Ø³»ÅÔμμÒ 085-3275819 

*¼Å§Ò¹¢Í§¼ÙŒÊ‹§à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐ¡Ç´·Õèà¢ŒÒÃÍº·Ñé§ËÁ´ ¶×ÍÇ‹Òà»š¹ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì¢Í§¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ *¼Å§Ò¹¢Í§¼ÙŒÊ‹§à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐ¡Ç´·Õèà¢ŒÒÃÍº·Ñé§ËÁ´ ¶×ÍÇ‹Òà»š¹ÅÔ¢ÊÔ· Ô̧ì¢Í§¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
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รศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวาณิช ถายภาพรวมกับผูเขารับการอบรม รศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวาณิช ถายภาพรวมกับผูเขารับการอบรม รศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช รายงาน Cancer Case  รศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช รายงาน Cancer Case  

 ระหวางวันที่ 16-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 รศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิชรศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร  
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเขารับการอบรมในหลักสูตร Advanced Course in Clinical Nutrition จัดโดย  การอบรมในหลักสูตร Advanced Course in Clinical Nutrition จัดโดย  
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) ที่เปนองคกรทางวิชาการโภชนาการคลินิกระดับแนวหนา
ของโลก ณ Maastricht University Medical Center (MUMC) เมือง Maastricht ประเทศเนเธอรแลนด โดยมีผูเขารวมการอบรม 
ทั้งสิ้น 38 คน จาก 20 ประเทศ สวนใหญจากประเทศในสหภาพยุโรป ผูเขารับการอบรม เปนสหสาขาวิชาชีพที่มีสวนในการให 
โภชนบำบัดแกผูปวย ไดแก แพทย เภสัชกร และนักกำหนดอาหาร การอบรมมีทั้งภาคบรรยาย และ ภาคปฏิบัติการ ซึ่งแบงออกเปน  
3 รูปแบบ คือ 1) Problem-based learning 2) Practice 3) Patient demonstration1) Problem-based learning 2) Practice 3) Patient demonstration วิทยากรผูดูแลตลอดการประชุมคือ  
Prof.Dr.Peter Soeters ศัลยแพทยผูเช่ียวชาญ ภาควิชาศัลยศาสตร Maastricht University Medical Center โดยมีวิทยากรตลอดการ
อบรมรวม 24 คน จึงมีการแบงกลุมยอยใหอภิปรายกรณีศึกษาอยางใกลชิดจนเกิดความคิดความเขาใจลึกซึ้งถูกตองยิ่งขึ้น ไดรับฟง 
มุมมองและแนวคิดที่หลากหลาย สิ่งที่นาประทับใจอยางยิ่ง คือ การเรียนจากผูปวยจริง ผูปวยลำไสสั้นซึ่งไดรับอาหารทางหลอดเลือดดำ
ที่บานตลอดชีวิต การปรับสภาวะทางจิตใจเขากับวิถีชีวิตที่มีความจำกัดและแตกตางจากคนอื่น ความรูสึกของผูปวยและการกาวผานปญหา 
การใหอาหารแบบพิเศษ เปนตน 
 รศ.ภญ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช ไดผานการสอบและไดรับเอกสารรับรอง ESPEN Diploma on “Nutritional Assessment    ESPEN Diploma on “Nutritional Assessment    
and Energy Metabolism”and Energy Metabolism” และ “Compromised Gut” of the ESPEN Life-Long Learning Programme on Clinical Nutrition      “Compromised Gut” of the ESPEN Life-Long Learning Programme on Clinical Nutrition      
and Metabolismand Metabolism สามารถนำสาระวิชาการที่ทันสมัยและอิงหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการเรียนการสอนดานโภชนาการคลินิกได  
เปนอยางดียิ่ง ทั้งในหลักสูตร วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม. และ วท.ด. อาหาร    
และโภชนาการ (นานาชาติ) เสริมยุทธศาสตร ‘กาวหนา’‘กาวหนา’ ของคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ตอไป 
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  เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 องคการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดทำ  

“โครงการแรกพบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU First Date)”“โครงการแรกพบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU First Date)” ขึ้นเพื่อเปนการตอนรับ และแสดงความยินดีแกนักเรียนที่ผานการสอบ

คัดเลือก ในปการศึกษา 2553 ณ สนามหนาพระบรมราชานุสาวรียฯ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งในปนี้จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะได

เปนเจาภาพจัดงานกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38 “จามจุรีเกมส”“จามจุรีเกมส”  การจัดโครงการจึงมุงเนนเรื่องกีฬามหาวิทยาลัย การมีน้ำใจนักกีฬา  

รูแพ รูชนะ รูอภัย และเนนกิจกรรมที่เปนกันเองใหนิสิตมีความสัมพันธอันดีตอกัน สรางความประทับใจแรกพบและสรางความรูสึก

อบอุนเหมือนเปนบานอีกหลังหนึ่ง 

   เมื่อวันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 

ภาควิชาเคมีคลินิก รวมกับภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินกิ ไดจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม ปการศึกษา 2553 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขา

วิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก ซึ่งใน ปการศึกษา 2553 นี้ มีนิสิตใหมหลักสูตร 

วท.ด. สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย 4 คน วท.ม. สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย 4 คนและหลักสูตร 

วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก 5 คน 

 ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดีคณะสหเวชศาสตรผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดีคณะสหเวชศาสตร ไดกลาวตอนรับนิสิตใหมและแนะนำคณะสหเวชศาสตร นอกจากนี้ 

ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปติพันธ รองคณบดี ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปติพันธ รองคณบดี ไดกลาวแนะนำงานดานวิชาการและบริการการศึกษาของคณะดวย กิจกรรมที่ไดรับความสนใจ 

จากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกช้ันป คือ การบรรยายในหัวขอ “ทำวิจัยอยางไร จึงไดรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธดีเดน?”“ทำวิจัยอยางไร จึงไดรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธดีเดน?” โดย  

อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนีอ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธน ี ที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ระดับดุษฎีบัณฑิต กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาฯ ประจำป 2552 จาก

ผลงานวิทยานิพนธเรื่อง ฤทธิ์ของเคอรคิวมินในการยับยั้งไบโอฟลมของเชื้อ HELICOBACTER PYLORI: บทบาทของยีนสแฟลเจลลา 

และการวิเคราะหเปรียบเทียบโปรตีโอมิกส 

และนางสาวเต็มศิริ ทรงเจริญนางสาวเต็มศิริ ทรงเจริญ ที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ระดับมหาบัณฑิต กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาฯ ประจำป 2552  

จากผลงานวิทยานิพนธ เรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวัดระดับไมโครอัลบูมินและครีแอทินินในปสสาวะ ในระบบของไหลจุลภาค 

แบบพกพา และเมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริชัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนาอดิศักดิ์วัฒนา ผูชวยคณบดี 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิรัชกิจและในฐานะเลขาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) ไดนำ

นิสิตใหมเขาพบคณบดีเพ่ือปฐมนิเทศโดยคณบดีไดกลาวตอนรับและใหโอวาทแนะนำในดานการเรียนและการทำวิจัย ซึ่งในปการศึกษา 

2553 นี้ มีนิสิตจำนวน 3 คน 

ÍÒ¨ÒÃÂ �¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ�ä Œ́ÃÑº ESPEN Diplo
ma  



  เนื่องจากปจจุบันผูปกครองของนิสิต

ใหมที่เขารับการศึกษาในคณะสหเวชศาสตร มีความสนใจแตยัง

ไมทราบแนชัดในเรื่องวิชาชีพ การประกอบอาชีพรวมถึงการศึกษา 

ในสาขาวิชาตางๆ อีกทั้งผูปกครองนิสิตยังมีความหวงใยเรื่องการ

ศึกษา การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สถานที่เรียน ทุนการศึกษา 

หอพัก รวมถึงการแตงกายใหถูกระเบียบและกิจกรรมตางๆ ที่เกิด

ขึ้นตลอดปการศึกษา ทางคณะสหเวชศาสตรจึงจัด “โครงการ“โครงการ

ประชุมผูปกครองนิสิตใหม คณะสหเวชศาสตร ปการศึกษา 2553”ประชุมผูปกครองนิสิตใหม คณะสหเวชศาสตร ปการศึกษา 2553” 

กิจกรรมที่ 3กิจกรรมที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 ณ หอง 422 อาคารจุฬาพัฒน 4 การจัดกิจกรรม

ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลและเปนแนวทางใหแกผูปกครองในการดูแลนิสิต     

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันสอบสัมภาษณนิสิตใหม โดยรูปแบบจะเชิญอาจารยมา  

ถายทอดความรูและประสบการณตางๆ เพ่ือเปนประโยชนแกผูปกครองของนิสิตที่กำลัง

จะเขารับการศึกษาในคณะสหเวชศาสตร 

กิจกรรมที่ 4กิจกรรมที่ 4

  เมื่อเสารที่ 12 มิถุนายน 2553 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา คณะจิตวิทยา และ

คณะเศรษฐศาสตร ไดจัด  “โครงการเชียโต สายสัมพันธ 4 เสา”“โครงการเชียโต สายสัมพันธ 4 เสา” ณ ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้น 

เปนประเพณีของทุกๆ ป เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนิสิตใหม สำหรับการทำกิจกรรมตางๆ เปนกิจกรรมที่สรางความพรอมใหกับนองใหม 

ในดานกีฬา สแตนเชียร และผูนำเชียร โดยวัตถุประสงคใหนิสิตใหมไดรูจักกับเพื่อนในชั้นป นิสิตรุนพี่ชั้นปอื่นๆ รวมถึงเพ่ือนใหม 

จากคณะตางๆ ที่เขารวมกิจกรรม สรางความสัมพันธ ความรักความสามัคคี ในการทำงานรวมกัน 

 

กิจกรรมที่ 5กิจกรรมที่ 5
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  คณะสหเวชศาสตร จัด “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม” “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม” ปการศึกษา 2553 เมื่อวันศุกรที่ 4 มิถุนายน 2553  

เพื่อใหนิสิตไดเรียนรูการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การปรับตัวเขากับสังคมเพื่อนๆ และรุนพี่ ตลอดจนรูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป  

ใหนิสิตไดรับความอบอุนจากคณะฯ และรุนพี่ที่คอยใหคำแนะนำและเปนที่ปรึกษาใหกับรุนนองตลอดจนจบการศึกษา อีกทั้งยังเปนการ

ตอนรับนิสิตใหม มีการแนะนำหลักสูตรตางๆ ของคณะฯ การรณรงคการแตงกาย ระเบียบตางๆ ตลอดจนสวัสดิการที่นสิิตจะไดรับจาก

ฝายกิจการนิสิต โดย ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต อาจารย ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล อาจารย ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล และในชวงบายไดเชิญ พระอาจารย 

เกงกาจ สํวโร มาบรรยายในหัวขอตางๆ เกี่ยวกับการใชชีวิตใหกับนิสิต 



  ครูเปรียบประดุจดวงประทีปทางปญญาใหแกศิษยใหคำแนะนำ อบรม สั่งสอนตลอดจนใหความดูแลเอาใจใส

ใหศิษยเปนคนที่มีประสิทธิภาพ เกงและดีควบคูกัน การที่เด็กคนหนึ่งจะดำรงชีพตอไปไดในสังคม จำเปนจะตองมีครู ผูประสิทธิ์ประสาท

วิชาความรู เพื่อปูพื้นฐานไปสูหนทางประกอบวิชาชีพในภายภาคหนาดังนั้น ครู จึงเปนบุคคลสำคัญที่เราทุกคนควรจะแสดงความกตัญู

กตเวทิตาตอทาน ดวยเหตุนี้สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร ไดจัด “พิธีระลึกพระคุณครูขึ้น ประจำป 2553”“พิธีระลึกพระคุณครูขึ้น ประจำป 2553” เมื่อวันพฤหัสที่ 17 มิถุนายน 

2553 เพื่อเปนการแสดงความเคารพตอครู และเปนสิริมงคลในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังเปนการรักษาประเพณีที่ดีงามสืบตอไป  

กิจกรรมที่ 6กิจกรรมที่ 6

  และในวันเดียวกัน ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร เปนภาควิชาที่มีคณาจารยอาวุโสหลายทาน  

ซึ่งเปนคณาจารยที่เคยสอนคณาจารยรุนใหมและรุนกลางของภาควิชาเมื่อครั้งเปนนิสิตจุฬาฯ ดวยเหตุนี้ คณาจารยในภาควิชาซึ่งเปน

ศิษยของอาจารยอาวุโสเหลานี้ จึงถือโอกาสในวันไหวครู คือวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ในการจัดงาน “รำลึกพระคุณของครู”“รำลึกพระคุณของครู” ณ อาคาร

จุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร เพ่ือแสดงความเคารพและความกตัญูตอคณาจารยผูมีพระคุณที่ใหการอบรม สั่งสอน และแนะนำ 

ดวยดีตลอดมาตั้งแตเมื่อครั้งเปนศิษยจนถึงเปนเพื่อนรวมงานในปจจุบัน นอกจากนี้นิสิตบัณฑิตศึกษารุนปจจุบันและนิสิตเกาหลักสูตร

มหาบัณฑิตและดษุฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทยไดเขารวมงานไหวครูในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความเปนศิษยที่ดี

ตออาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ บรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน ความซาบซึ้ง และความมีมิตรไมตรีที่สืบสาน

สายใยระหวางครูและศิษย ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันทรงคุณคายิ่ง 

 

กิจกรรมที่ 7กิจกรรมที่ 7
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คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
154 อาคารจุฬาพัฒน ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสารเพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา

   E-mail: Sirichai.a@chula.ac.th หรือโทรศัพท 0-2218-1067
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Quality U can trust
tel : 02-510-8700 Fax : 02-510-8840

บริษัท เฟรมเมอร จำกัด
26/5 ซ.ลาดพราว 122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02-9341581-4 แฟกซ 02-9341580
e-mail : c_firmer@samart.co.th  website : www.firmer.co.th

ที่อยู: 968 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กทม. 10500
โทร. 0-2632-4300

Website://www.barascientific.com

บริษัท รัชมอร พรีซิชั่น จำกัด
ผูแทนจำหนายกลองจุลทรรศน

111 ซอยทองหลอ 5 ถนนสุขุมวิท 55 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

TEL 02-391-6122 FAX.02-381-286
E-Mail : rushmore_p@hotmail.com

We make it visible

Tel. 0-2881-2303, 0-2881-0650-7, Fax 0-2881-0998
www.pclholding.com

188/1 อาคารไบโอแอคทีฟ วอยศรีรุง ถนนเชื้อเพลิง

แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Tel.0-2350-3090 (Automatic) Fax. 0-2350-3091

Email: info@bio-active.co.th  www.bio-active.co.th

Becthai Bangkok Equipment & Chemical Co.,ltd
300 Phaholyothin Rd.,
Phayathai Bangkok 10400
Tel 02-615-2929 Fax. 02-615-2350-1
Email: bkk@becthai.co.th
Website:www.becthai.com

บริษัท ยูโรสแกน จำกัด
เลขที่ 6/40 หมู 3 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทร: 02-372-2245-6, 373-4906, 373-6957 แฟกซ: 02-373-9832
Email: euroscan@ji-net.com

We are agency of:
- KOKUSAN: Centrifuge & Autoclaves
- MEMMERT: Incubators, Hot air oven & Water baths
- Micropipettes, Multi-Channel pipettes
- Peristaltic pump, Calibration
- Vortex Mixer : Hot plate, Stirrer
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1296/69-70 ถ.กรุงเทพฯ-นนท แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 0-2911-2801-6  โทรสาร 0-2911-4786

ผูแทนจำหนายเครื่องมือทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด
และผูเชี่ยวชาญการกระตุนพํฒนาการ

ดวยเทคนิค Snoezelen
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